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DE ROEKENKOLONIE OP DE VOOR
MALIGE OOSTERBEGRAAFPLAATS 

TE AMSTERDAM. 

AMSTERDAM is sinds verscheidene jaren een roekenkolonie rijk, welker gebied 
door allerlei omstandigheden elk jaar beperkter wordt. Zij bevindt zich op 
de voormalige Oosterbegraafplaats, een terrein, dat voor eenige jaren terug 

nog tal van andere vogelsoorten broedgelegenheid verschafte. Toen onze nooit te 
vergeten voorganger op Natuur-Historisch gebied, de groote Heimans, in den hem 
eigenen vertellenden trant eens een beschrijving gaf van wat er al zoo op dat terrein 
te zien was, huisden er nog kerkuilen; waren er in de dichte brandnetelboschjes 
braamsluipersnestjes, in de wild dooreen gewarde vlierboschjes spotvogelnesten 
te vinden; terwijl op verschillende plaatsen in het klimop, dat zich tegen de oude 
boomen omhoog trok, tal van winterkoninkjes hun huishoudentjes hadden. In een 
doos met glazen deksel, waarin een immortellenkrans werd bewaard, doch waarvan 
het deksel een gat had, groot genoeg om er een roodborst door te laten, broedde 
elk jaar een roodborstjesfamilie, terwijl de fitis den zonnigen wal langs het Ooster
park als, broedterrein had uitgekozen. In de toppen der wilgen en iepen nestelden 
ook toen reeds de roeken, maar sinds Heimans' tijd is er veel, zeer veel in het nadeel 
der vogelwereld op de Oude Oosterbegraafplaats veranderd. Uilen, fitissen, spot
vogels en al het andere kleine goed zijn verdwenen. Alleen de roeken hielden stand, 
maar hun aantal wordt elk jaar kleiner. 

Men begon met het opruimen van allerlei in ' t wild groeiende planten. Brand
netelboschjes werden vernield, en de van zelf opgeslagen bosschages van vlier en 
laurierkers werden omgehakt. Daarna werd de bodem ongeveer een M. dik met wit 
zand opgehoogd en hiermee was voorgoed aan allen wilden opslag het voortbestaan 
onmogelijk gemaakt. Maar daarmee verdween ook de nestgelegenheid van tal van 
zangertjes, die ons stedelingen, in de lente vooral, zoo feestelijk blij kunnen stemmen. 
Zelfs de merels, die met verscheidene paren haar nesten bouwden in de liguster
haagjes langs de paden, meden toen het oude broedgebied; een enkel paartje deed 
zijn intocht in het Oosterpark, en vestigde zich daar voorgoed, de anderen zwierven 
nog lang in de buurt onrustig rond, om eindelijk dit oord voorgoed vaarwel te zeggen. 
Amsterdam was weer een vogelwereldje armer geworden! 

Door het ophoogen van het terrein heeft men ook de stammen der boomen onge
veer een M. in den grond gebracht, waardoor het m. i. volstrekt niet buitengesloten 
is, dat binnen enkele jaren ook het hooge geboomte tot het verleden zal behooren; 
elk jaar toch gaat hier of daar een der reuzen tegen den grond, omdat het begraven 
deel der stam rotplekken krijgt. Dan zal ook het lot van het laatste Amsterdamsche 
roekenpaar beslist zijn. 

En wat een belangstelling en vreugde wekt zoo'n roekenkolonie niet bij duizenden 
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stedelingen! Wie eenmaal zich verlustigd heeft in het bouwbedrijf van deze zwarte 
gasten, geniet eiken dag opnieuw van hun rusteloozen arbeid. Na den langsten 
nacht duurt het niet zoo heel lang meer, of de roekenfamilie doet in den vroegen 
morgen haar eerste invasie in de boomtoppen van het oude kerkhof, 't Is dan vaak 
nog fel koud, maar daardoor laten zich de zwartrokken niet afschrikken. Met oor-
verdoovend gekraai schijnen ze elkaar in roekentaai wat toe te schreeuwen, waarbij 
telkens als de snavel geopend wordt een diepe buiging wordt gemaakt en tegelijkertijd 
de veeren van den staart zoo breed mogelijk worden uitgespreid. Een enkele vogel 

Om de oude m s t i i i . Fo to J . D. 

inspecteert het oude nest, en, als hij, (misschien is 't ook wel een zij) een poosje 
wijsgeerig, dan met het rechter- dan weer met het linkeroog de nestholte bekeken 
heeft, kau hij den lust niet weerstaan er even in te gaan liggen en onder voortdurend 
vleugelgebibber zijn vreugdegekraai herhaalde malen en zóó forsch de koude lucht 
in te stooten, dat de vochtige adem in de vorstige lucht duidelijk zichtbaar is. Dan 
— ineens — vliegt de heele bende op, en in weinige minuten zijn ze met forschen 
wiekslag weer uit het oog verdwenen. Het oude kerkhof ligt weer voor langen tijd 
in diepe rust. 

Doch zie — op een morgen, nog heel vroeg, schittert het zonnetje door de be
traande, kale iepentakken. De dooi is ingevallen, en onder het grootste rumoer 
komen de lijkbidders opnieuw hun feest voor de komende lente vieren in de toppen 
der boomen. Maar 't gaat er nu al niet zoo vredelievend meer toe. Telkens, als er 
eentje den sprong in 't oude nest wil doen, valt een kluwen van vijf, zes vogels op 
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hem (haar) aan en ze rollebollen op en in en over het nest met helsch kabaal, zonder 
da t duidelijk blijkt, wat de bedoeling van al deze capriolen zijn mag. 't Zal wel het 
voorspel zijn van hun liefdesfeesten, als de lente werkelijk gekomen zal zijn. 

Na den dooi komt in Januari licht weer vorst of sneeuw; dan ziet men het blije 
volkje soms weer in geen weken. Maar zoo half Februari, als de hazelaar en de els 
al lang hebben gestoven, als in het park de vroege Jasmijn met tal van fijne bloempjes 
de nieuwe lente inluidt en de gele kornoelje met de duizenden kleine zwavelgele 
bloempjes aan de kale takken de nog slaapdronken bijen tot zich lokt en de For
sythia reeds kleur begint te bekennen, bestormt het kraaienleger opnieuw onder 
voortdurend blij geroep de boomtoppen van de oude voormalige begraafplaats. Maar 
nu schijnt het toch ernst te wezen. Het leger heeft zich thans merkbaar in paren 
opgelost, maar er blijkt voor zooveel huishoudens geen plaats in de oude nesten. 
Soms schijnen vijf, zes paar vogels hun rechten op één en ' t zelfde nest te laten 
gelden. Met een woede, die men in hun zucht tot gezellig samenleven, niet zou ver
wachten, vallen de dieren op elkaar aan en deelen snavelhouwen uit, dat je de bek
ken op elkaar hoort klappen als de beugels van een dichtslaande stalen rottenstap. 
Als een verward kluwen vallen de vechtersbazen van tak op tak, al lager en lager 
tot plots het geluid van de tramschel of de cri de cochon van een voorbijgaande 
auto het heele kluwen ontwart en de vogels onder luid gekraai uit elkander stuiven. 

Hoe warmer het zonnetje wordt, des te heviger worden de plaatselijke gevechten 
om de nesten, tot aan ' ' t eind van den dag men zich onwillekeurig afvraagt, of die 
kraaien geen eten noodig hebben. 

Tegen den avond trekt het grootste deel weer weg. Hier en daar blijft een paartje 
ook 's nachts de wacht houden bij het zoo moeilijk veroverde oude nest. Den vol
genden morgen is de zwerm er al weer voor de zon de toppen der boomen heeft ver
licht. 't Is nog schemer donker, maar een oorverdoovend gekras vervult de lucht. 
Daar schittert het zonnetje en voorspelt den eersten echten lentedag. Weer nemen 
de knokpartijtjes een aanvang, want over ' t bezit van sommige nesten schijnt nog 
niet beslist. 

Maar ' t grootste deel is toch aan toekomstige bewoners toegewezen. Uitdagend 
klinkt het gekraai van de rechtmatige bezitters door de takken der boomen, maar 
niemand schijnt het tegen hen te durven opnemen; niemand reageert op den tar-
tenden vechtschrecuw. 

Dan werpt een deel zich in de lucht en zwiert in de iepen langs de straat. Ze schij
nen hun aangeboren schuwheid voor de menschen en het stadsrumoer verloren 
te hebben. Met tintelende kraaloogen bespieden ze de takken van de bruinende 
iepenkruinen. 

Ha, die daar moet hij hebben! Met zijn forschen bek grijpt hij een dunne buigzame 
twijg beet dicht bij den oksel van het takje. Zijn pooten staan schoor op den dik-
keren tak, de teenen gekromd en de nagels in den bast gedrongen; het lichaam ge
bogen, den staart naar beneden tot steun voor mogelijk vallen. Nu doet hij met 
zijn forschen gekromden nek twee, drie rukken aan den tak. Maar jonge twijgen 
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zijn taai met den hoofdtak verbonden. Nog een ruk, nog eene en — hij zou haast 
achterovergeslagen zijn als de staart op 't juiste moment geen steun had geboden. 
Maar de tak is in zijn bezit! Zegevierend zien de glinsterende oogen in de richting 
van het nest aan den overkant van de straat. Een paar grepen van zijn bek om het 
evenwicht voor de twijg te vinden, en dan werpt hij zich door de opening, die zijn 

scherpe blik in de wirwar van 
takken ontdekt heeft en met 
forschen vleugelslag spoedt hij 
zich naar zijn broedplaats. Het 
oude nest wordt opgekale
faterd. 

Zij die geen oud nest ver
overd hebben, zijn intusschen 
ook maar aan den arbeid ge
togen. Onvermoeid slepen ze 
takken aan en verwonderlijk is 
het te zien, hoe gauw ze het 
geraamte van de toekomstige 
wieg in elkaar hebben gezet. 
Sommige menschen meenen, 
dat ze juist de doode takken 
afrukken als nestmateriaal, 
maar dit is geenszins het geval. 
Vaak zag ik, dat ze een afge
broken dooden tak lieten vallen, 
om er een levende twijg voor 
in de plaats te nemen. En dat 
is ook duidelijk; de groene 
twijgen laten zich door de 
boomtakken vlechten, met de 
doode zou dit niet zoo ge
makkelijk gaan. 

Onder rusteloozen arbeid 
gaat de nestbouw nu voort van 
den vroegen morgen tot den 
laten avond. Toch schijnt het 

sommigen nog niet snel genoeg toe. In den tijd, dat hun buren op de snor zijn 
naar materiaal, besluipen ze behendig het kraaienpaleis in wording en sleepen vlug 
een paar van de fijnste takken weg en vlechten die door hun eigen woning. Maar 
vaak wordt de diefstal bemerkt en een hardnekkig gevecht is dan weer het onver
mijdelijke gevolg. Eigenaardig toch, dat de dief zich schuldbewust voelt, zijn 
tegenstand is weifelend en eindigt al spoedig in een wilde vlucht, waarbij 

Het vernielen van de roekennrstrn. 
Foto J. D. 
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hij door telkens te duiken en te zwenken aan de snavelhouwen van zijn tegen
stander tracht te ontkomen. Eindelijk geeft deze de vervolging op, maar laat het 
nest nu nooit meer onbewaakt. Voortdurend houdt een van het echtpaar de wacht 
en de dief waagt het nu niet meer terug te komen. Enkele paren schijnen echter nog 
geen geschikt plaatsje te kunnen vinden. Sommige boomen schijnen bijzonder in 
trek; er staat één wilg, die verleden jaar zestien nesten herbergde; terwijl boomen 
in de onmiddellijke nabijheid geen enkel nest bevatten. Onrustig springen de vogels 
in de nestlooze takken wat rond, totdat ze eindelijk of in een populier van het park 
of in een iep langs de straat het lang gezochte plaatsje ontdekt schijnen te hebben. 
Och, hadden de stumpers zich toch wat langer bedacht, voor zij dezen stap waagden! 
Want als eindelijk na heel veel moeite en zorg het nest gereed is, en het wijfje haar 
vier of vijf licht blauw gekleurde eieren in de wieg heeft gedeponeerd, als het mannetje 
in blije verwachting naar het jonge goed, zijn trouw broedend wijfje de lekkerste» 
hapjes toestopt, of van tijd tot tijd haar aflost en haar een uitstapje naar de klevige 
weilanden gunt, waar de vette slakken maar voor 't pakken klaar liggen, dan komen 
op een goeden, of liever kwaden dag een paar mannen van publieke werken, klimmen 
met een lange ladder naar het nest en vernielen in enkele minuten alles, wat de ijverige 
nuttige vogels in weken tot stand hebben gebracht. In weinige minuten vermoorden 
ze de hoop en levenslust van een vroolijk vogelpaar! En als het dan noodwendig 
moet, (maar ik kan niet inzien, dat men die vogels zoo moet martelen,) waarom doet 
men dan dat luguber werkje onder de oogen van 't publiek, in 't bijzijn van de jeugd! 
Waarom kan dat dan niet in de vroege ochtenduren, als de kinderen nog niet op 
straat zijn. Men slacht toch ook geen koe of ander dier onder de oogen van 't publiek, 
en zeker toch niet in 't bijzijn van kinderen! Maar ik herhaal, ik zie de noodzakelijk
heid van dat nestverstoren heelemaal niet in. Is men zoo bang een visitekaartje van 
de boombewoners op zijn kleeren te krijgen? Laat men dan niet onder die boomen 
loopen en buitendien, de kans om met een witte ridderorde versierd te worden is 
niet zoo heel groot. Imm^-s in de eerste veertien dagen dragen de ouden de 
faecaliën, van hun kroost die altijd in een gelatine zakje gepakt zitten, verweg van 
het nest en laten het pakje daar vallen. Eerst de laatste week als de jongen „vlug" 
worden, deponeeren ze de uitwerpselen over den rand van het nest en van de tien 
hoopjes bereikt er dan misschien een den grond; de rest blijft wel op de takken haij-
gen. En nu moet er net een wandelaar zijn, die ééne ridderorde opvangt! Stel 
daar nu eens tegenover het groote verdriet, de ontzettende desillusie die men een 
vroolijk vogelpaar aandoet! En de ruwheid die men bij het publiek, maar vooral 
bij de jeugd aankweekt! „Da's echt valsch" hoorde ik een kleinen jongen zeggen, die 
getuige was van de nestrooverij, en 't deed me goed, dat hij zoo onbevangen uiting 
gaf aan zijn beleedigd gevoel voor die arme vogels. 

Dagen lang zit het paar met hangende vleugels op de plaats waarvan ze, voor de 
toekomst, zich zooveel vreugde droomden, tot ze eindelijk het nog eens in een anderen 
boom probeeren, waarschijnlijk weer met hetzelfde negatieve succes! 

En de menschen zelf zijn de oorzaak, dat de kraaien de boomen in de straat of 
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in het park voor broedgelegenheid nemen. Door het bouwen van het ontleedkundig 
laboratorium en nu weer door 't bouwen van het koloniaal museum is het kraaien-
domein aanmerkelijk ingeperkt. Wil men de kolonie voor de stad Amsterdam 
behouden, en ik weet zeker, dat duizenden stadgenooten met mij dat vurig ver
langen, dan dient men een beetje meer conciliant te zijn en te bedenken, dat men 
bij heel veel lusten, ook wel een klein beetje last van het nijvere, nuttige volkje op 
den koop toe mag nemen. 

J. DERKSEN. 

PADDESTOELENNIEUWS UIT 
GROENENDAAL. 

HOEWEL een Mycoloog niet spoedig met leege handen uit onze Haarlemsche om
streken terug zal komen, durf ik toch wel beweren, dat wij ons hier niet kunnen 
verheugen in een buitengewoon rijke paddcstoelenomgeving. Waar we den laat-
sten tijd met onze vrije wandelingen op zoo'n afdoende wijze worden gekortwiekt 

en de bouw-, hak- en spitmanie van den mcnsch ineestal op de mooiste plekjes hoogtij 
viert, daar is dat dan 
ook niet zoo'n wonder. 

Het spreekt wel van 
zelf, dat de goede en 
vruchtbare plaatsen, die 
we desondanks nog wel 
degelijk bezitten, ook 
des te meer in cere wor
den gehouden. 

Over één dezer gebie
den wilde ik nu een >n 
ander mededeclen naar 
aanleiding van eenige 
mooie en interessante 
vondsten, welke ik er 
dit jaar deed, ondanks 
het late verschijnen, den 
kortstondigen duur en de 
vrij geringe quantiteit 
der paddestoelen van 
1921. Ik heb hier op 't 
oog het uitgestrekte 
wandelbosch „Groenen-

daal" bij Heemstede, ook aan vele niet-Haarlcmmers door zijn prachtige bosch- en water
partijen, waarvan de omgeving van de beroemde waterlelie vijver (zie foto) wel een der 
schilderachtigste gedeelten vormt, goed bekend. 

Naar mijne meening treft men hier, wat de fungi aangaat, een rijkdom aan als nergens 
anders in onze omgeving. 

Op Grocnendaal. 


